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EFEKTYWNA WSPÓŁPRACA  
ZE ZWIĄZKAMI ZAWODOWYMI 
Restrukturyzacje i redukcje etatów w czasie pandemii COVID-19.

Kultura organizacyjna a strona społeczna.

Związki Zawodowe – partner czy antagonista?

Jak nie dopuścić do zwolnień grupowych pracowników?

Instrumenty restrukturyzacji zatrudnienia w organizacji.

Jak przygotować się i przeprowadzić proces zwolnień grupowych?
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PRELEGENCI

Marta Lewandowska-Wróż, HR Manager – Skanska S.A.
Menedżer z wieloletnim doświadczeniem w polskim i międzynarodowym środowisku w chwili obecnej od kliku lat Skanska 
SA, wcześniej Exalo Drilling S.A. /Grupa PGNiG/ ( Dyrektor Personalny), Warszawa, Air Products, Warszaw ( Dyrektor 
Personalny), Jones Lang LaSalle, Warszawa ( HR Manager w regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki). Posiada 
doświadczenie w budowaniu i implementowaniu strategii personalnej i rekrutacyjnej, restrukturyzacji i optymalizacji 
zatrudnienia,  realizacji projektów na poziomie regionalnym; wieloletnie doświadczenie w przeprowadzaniu procesów  
Zwolnień Grupowych w różnych branżach ( branża górnicza, budowlana i produkcyjna). Negocjowała  warunki zwolnień 
grupowych z wieloma Organizacjami Związkowymi, tworzyła nowe Układy Zbiorowe Pracy i wdrażała zmiany. Jest 
posiadaczką praktycznej znajomość prawa pracy, procesów i narzędzi HR w stopniu - Dyrektor Górniczy III Stopnia (nadany 
przez Ministra Gospodarki).   

Jakub Murszewski, Radca prawny, Compliance Officer – Decathlon.
Prawnik z wieloletnim doświadczeniem w zakresie obsługi międzynarodowych spółek z branży retail. Obecnie zajmuje 
stanowisko Radcy Prawnego & Compliance Officera w spółce Decathlon. Specjalizuje się w zagadnieniach z obszaru prawa 
pracy, prawa cywilnego, a także prawa handlowego. Do zakresu jego zainteresowań należy także prawo autorskie oraz 
compliance. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu uzyskując stopień 
doktora nauk prawnych. Słuchacz podyplomowych studiów Politechniki Warszawskiej na kierunku Bezpieczeństwo i 
Higiena Pracy, a także Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Compliance. Członek Okręgowej Izby Radców 
Prawnych w Toruniu. Swoją wiedzą dzieli się w publikacjach naukowych, komentarzach w prasie branżowej oraz na swoim 
profilu na portalu Linkedin.

Marzena Popowska, Kierownik Działu Kadr i Płac i Mobilności Międzynarodowej, Compliance & HR Risk – Danone 
S.A.
Przez wiele lat odpowiedzialna w Danone m. in. za dialog społeczny i budowanie relacji ze związkami zawodowymi, 
prowadzenie wielu negocjacji, w tym negocjacji dużego projektu reorganizacyjnego. Absolwentka Wydziału Zarządzania 
Uniwersytetu Warszawskiego i Studiów Podyplomowych Prawa Pracy na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego.
  

Marcin Pomianowicz-Bartkowiak, Head of HR and Administration STB – SemperTrans Bełchatów sp. z o.o.
Z wykształcenia socjolog – ukończył Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, z zamiłowania psycholog – głównie 
w zakresie psychologii pracy i organizacji, ale także psychologicznych uwarunkowań rozwoju osobistego. Absolwent Szkoły 
Trenerów Biznesu Integra. 
Ekspert w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi, z którym to obszarem związany jest od ponad 21 lat. Specjalizuje się 
w zagadnieniach związanych z doborem pracowników, organizacją i podziałem pracy, budowaniem zespołów i 
podnoszeniem ich efektywności, rozwijaniem umiejętności menedżerskich, przywództwem, komunikacją interpersonalną, 
wystąpieniami publicznymi i zarządzaniem strategicznym. Wykładowca w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. 
Prywatnie szczęśliwy mąż i ojciec dwójki dzieci.

Dr Krzysztof Hus, Dyrektor Departamentu Zarządzania Kapitałem Ludzkim - Węglokoks S.A.
Dyrektor Departamentu Zarządzania Kapitałem Ludzkim WĘGLOKOKS S.A. w Grupie Kapitałowej WĘGLOKOKS, adiunkt w 
Katedrze Prawa i Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Zainteresowania naukowe – prawo pracy, 
dialog społeczny. Posiada wieloletnie doświadczenie praktyczne, dydaktyczne jak i pisarskie w ww. zakresie. Mediator w 
sporach zbiorowych związków zawodowych z pracodawcami. Wieloletni ekspert NSZZ „Solidarność”. Doradca w 
korporacjach ponadnarodowych.

Jadwiga Sołtysek, Radca Prawny Biuro Obsługi Prawnej i Nadzoru Właścicielskiego – PKP Cargo S.A.
radca prawny w Biurze Obsługi Prawnej i Nadzoru Właścicielskiego PKP CARGO S.A. Absolwentka Wydziału Prawa i 
Administracji Uniwersytetu Śląskiego oraz Studiów Podyplomowych Prawa Zamówień Publicznych Wydziału Prawa i 
Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończyła aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w 
Katowicach. Specjalistka w obsłudze prawnej sporów sądowych oraz bieżącej obsłudze prawnej organów korporacyjnych.  
Aktywnie uczestniczyła w pracach Zespołu specjalistów nad wdrożeniem w PKP CARGO S.A. rozwiązań przewidzianych w 
przepisach ustaw antykryzysowych, w tym Porozumienia ze związkami zawodowymi w przedmiocie obniżenia wymiaru 
czasu pracowników oraz zawieszenia stosowania postanowień Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy. 



ŚRODA | 16 października

ŚRODA | 21 października

 “W dniach 17-18 Stycznia 2017 roku miałam przyjemność wzięcia udziału w spotkaniu 
,,Praktyczne Aspekty Prawa Pracy”. Bardzo profesjonalne, przystępne i przede wszystkim praktyczne 
przedstawienie tematów. Podczas spotkania zdobyłam dużo informacji praktycznych i wiedzę, która 
pozwoli mi na bezproblemowe poruszanie się w obszarach mojej pracy. Otrzymałam praktyczne 
wskazówki jak zachować się w obliczu problemu mobbingu, jak temu przeciwdziałać. Sposób 
prowadzenia spotkania był niezwykle interesujący a uczestnicy mieli możliwość aktywnego 
uczestniczenia w spotkaniu. Nabyta wiedza zdecydowanie przyda mi się w codziennej pracy. 
Przedstawione tematy były bardzo ciekawe i pozwoliły usystematyzować moje spostrzeżenia. 
Spotkanie wzbudziło we mnie optymistyczne nastawienie do negatywnych sytuacji, otworzyło na 
nowe sposoby prezentowania problemów. Wystąpienia prelegentów były bardzo interesujące                           
a sposób przekazania informacji na najwyższym poziomie”.
Monika Brzezińska, HARIBO Sp. z o.o.
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9:00  ROZPOCZĘCIE SPOTKANIA, SESJA NETWORKINGOWA 

Jak przygotować się i  przeprowadzić proces 
Zwolnień Grupowych / Negocjacje z ZOZ.
•Na co musimy zwrócić uwagę 
przygotowując się do procesu Zwolnień 
Grupowych.
•Przygotowanie niezbędnych informacji i 
danych do Zawiadomienia dla ZOZ odnośnie 
rozpoczęcie procesu ZG.
•Ustalenie strategii Negocjacji.
•Jakie są korzyści z zawarcia Porozumienia z 
ZOZ vs Regulamin Zwolnień Grupowych.
Marta Lewandowska-Wróż, HR Manager – 
Skanska S.A.

Przerwa na kawę.

Jak nie dopuścić do zwolnień grupowych 
pracowników?
•Czy zwolnienia grupowe to jedyne 
rozwiązanie w sytuacji problemów 
ekonomicznych Pracodawcy?
•Prawne możliwości ograniczenia kosztów 
pracowniczych.
•Współpraca z przedstawicielami 
pracowników.
•Wskaźniki sukcesu.
Jakub Murszewski, Radca prawny, 
Compliance Officer – Decathlon

9:15 Przerwa na kawę.

Związki zawodowe w projekcie 
reorganizacyjnym – partner czy 
antagonista?
•Francuskie podejście do związków 
zawodowych w grupie Danone a projekty 
reorganizacyjne w polskich realiach, na 
przykładzie zamknięcia fabryki Danone w 
Warszawie. 
•Jak przygotować się do negocjacji z 
partnerem społecznym przed dużym 
projektem reorganizacyjnym.
•Dynamika negocjacji a aktywne 
zaangażowanie związków zawodowych w 
proces reorganizacji.
•Jak wyważyć pakiety reorganizacyjne – czy 
należy dać rybę, czy wędkę.
•Kluczowe wnioski po przeprowadzonym 
projekcie.
Marzena Popowska, Kierownik Działu Kadr i 
Płac i Mobilności Międzynarodowej Europa 
Centralna i Kraje Nordyckie – Danone S.A.

Przerwa na lunch.

10:00

11:00

12:00

10:15

11:15



Kultura organizacyjna a strona społeczna.

Związki Zawodowe – partner czy antagonista?

Jak nie dopuścić do zwolnień grupowych pracowników?

Instrumenty restrukturyzacji zatrudnienia w organizacji.

Jak przygotować się i przeprowadzić proces zwolnień grupowych?

 “Chciałam podziękować za profesjonalną organizację spotkania “Prawo Pracy”, które odbyło się w 
Warszawie. Dzięki temu, że uczestniczyli w nim przedstawiciele firm o różnych profilach działalności, 
mogliśmy poznać różny sposób załatwianie spraw z szeroko rozumianym prawem pracy. Poznaliśmy też 
różne role służb HR oraz działania korygujące w celu doskonalenia procesów w firmie. Spotkanie dało 
możliwość networkingu, wymiany doświadczeń oraz nawiązania nowych kontaktów zawodowych. Warto 
również dodać, że szkolenie zostało bardzo dobrze przygotowane od strony administracyjnej- gratulacje 
dla zespołu BMS Polska. Życzę dalszych sukcesów i mam nadzieję, że spotkamy się wkrótce na kolejnym 
spotkaniu.”
Ewa Ciszewska, GRUPA EUROCASH

Instrumenty restrukturyzacji zatrudnienia 
w firmie.
•Restrukturyzacja – paradygmat 
współczesnego zarządzania.
•Prawo pracy a restrukturyzacja 
zatrudnienia.
•Rozwiązania praktyczne.
Dr Krzysztof Hus, Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Kapitałem Ludzkim - 
Węglokoks S.A.

Planowane zakończenie spotkania, 
wręczenie certyfikatów, wymiana 
wizytówek

Kultura organizacyjna a relacje ze stroną 
społeczną.
•Kiedy powstają Związki Zawodowe?
•Jak menedżerowie postrzegają Związki 
Zawodowe.
•Kluczowa rola kultury organizacyjnej i 
zarządzania przez wartości.
•Zmiana kultury organizacyjnej i jej wpływ na 
współpracę ze stroną społeczną.
•Od „stron” w dyskusji do „partnerów” w dialogu 
– czy możliwa jest zmiana klasycznych ról? Case 
study Sempertrans Bełchatów sp. z o.o.
Marcin Pomianowicz-Bartkowiak, Head of HR 
and Administration STB – SemperTrans 
Bełchatów sp. z o.o.

Przerwa na kawę.

Trudności oraz szanse w relacjach pomiędzy 
pracodawcą a pracownikami i stroną 
związkową wynikające z zawarcia 
porozumienia w trybie art. 15g ust. 11 Tarczy 
Antykryzysowej, w przedmiocie obniżenia 
wymiaru czasu oraz zawieszenia stosowania 
postanowień Zakładowego Układu 
Zbiorowego Pracy.
•
•
•
Jadwiga Sołtysek, Radca Prawny
Biuro Obsługi Prawnej i Nadzoru 
Właścicielskiego – PKP Cargo S.A.

Przerwa na kawę.

ŚRODA | 21 października
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PRELEGENCI

Marta Lewandowska-Wróż, HR Manager – Skanska S.A.
Menedżer z wieloletnim doświadczeniem w polskim i międzynarodowym środowisku w chwili obecnej od kliku lat Skanska 
SA, wcześniej Exalo Drilling S.A. /Grupa PGNiG/ ( Dyrektor Personalny), Warszawa, Air Products, Warszaw ( Dyrektor 
Personalny), Jones Lang LaSalle, Warszawa ( HR Manager w regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki). Posiada 
doświadczenie w budowaniu i implementowaniu strategii personalnej i rekrutacyjnej, restrukturyzacji i optymalizacji 
zatrudnienia,  realizacji projektów na poziomie regionalnym; wieloletnie doświadczenie w przeprowadzaniu procesów  
Zwolnień Grupowych w różnych branżach ( branża górnicza, budowlana i produkcyjna). Negocjowała  warunki zwolnień 
grupowych z wieloma Organizacjami Związkowymi, tworzyła nowe Układy Zbiorowe Pracy i wdrażała zmiany. Jest 
posiadaczką praktycznej znajomość prawa pracy, procesów i narzędzi HR w stopniu - Dyrektor Górniczy III Stopnia (nadany 
przez Ministra Gospodarki).   

Jakub Murszewski, Radca prawny, Compliance Officer – Decathlon.
Prawnik z wieloletnim doświadczeniem w zakresie obsługi międzynarodowych spółek z branży retail. Obecnie zajmuje 
stanowisko Radcy Prawnego & Compliance Officera w spółce Decathlon. Specjalizuje się w zagadnieniach z obszaru prawa 
pracy, prawa cywilnego, a także prawa handlowego. Do zakresu jego zainteresowań należy także prawo autorskie oraz 
compliance. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu uzyskując stopień 
doktora nauk prawnych. Słuchacz podyplomowych studiów Politechniki Warszawskiej na kierunku Bezpieczeństwo i 
Higiena Pracy, a także Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Compliance. Członek Okręgowej Izby Radców 
Prawnych w Toruniu. Swoją wiedzą dzieli się w publikacjach naukowych, komentarzach w prasie branżowej oraz na swoim 
profilu na portalu Linkedin.

Marzena Popowska, Kierownik Działu Kadr i Płac i Mobilności Międzynarodowej, Compliance & HR Risk – Danone 
S.A.
Przez wiele lat odpowiedzialna w Danone m. in. za dialog społeczny i budowanie relacji ze związkami zawodowymi, 
prowadzenie wielu negocjacji, w tym negocjacji dużego projektu reorganizacyjnego. Absolwentka Wydziału Zarządzania 
Uniwersytetu Warszawskiego i Studiów Podyplomowych Prawa Pracy na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego.
  

Marcin Pomianowicz-Bartkowiak, Head of HR and Administration STB – SemperTrans Bełchatów sp. z o.o.
Z wykształcenia socjolog – ukończył Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, z zamiłowania psycholog – głównie 
w zakresie psychologii pracy i organizacji, ale także psychologicznych uwarunkowań rozwoju osobistego. Absolwent Szkoły 
Trenerów Biznesu Integra. 
Ekspert w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi, z którym to obszarem związany jest od ponad 21 lat. Specjalizuje się 
w zagadnieniach związanych z doborem pracowników, organizacją i podziałem pracy, budowaniem zespołów i 
podnoszeniem ich efektywności, rozwijaniem umiejętności menedżerskich, przywództwem, komunikacją interpersonalną, 
wystąpieniami publicznymi i zarządzaniem strategicznym. Wykładowca w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. 
Prywatnie szczęśliwy mąż i ojciec dwójki dzieci.

Dr Krzysztof Hus, Dyrektor Departamentu Zarządzania Kapitałem Ludzkim - Węglokoks S.A.
Dyrektor Departamentu Zarządzania Kapitałem Ludzkim WĘGLOKOKS S.A. w Grupie Kapitałowej WĘGLOKOKS, adiunkt w 
Katedrze Prawa i Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Zainteresowania naukowe – prawo pracy, 
dialog społeczny. Posiada wieloletnie doświadczenie praktyczne, dydaktyczne jak i pisarskie w ww. zakresie. Mediator w 
sporach zbiorowych związków zawodowych z pracodawcami. Wieloletni ekspert NSZZ „Solidarność”. Doradca w 
korporacjach ponadnarodowych.

Jadwiga Sołtysek, Radca Prawny Biuro Obsługi Prawnej i Nadzoru Właścicielskiego – PKP Cargo S.A.
radca prawny w Biurze Obsługi Prawnej i Nadzoru Właścicielskiego PKP CARGO S.A. Absolwentka Wydziału Prawa i 
Administracji Uniwersytetu Śląskiego oraz Studiów Podyplomowych Prawa Zamówień Publicznych Wydziału Prawa i 
Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończyła aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w 
Katowicach. Specjalistka w obsłudze prawnej sporów sądowych oraz bieżącej obsłudze prawnej organów korporacyjnych.  
Aktywnie uczestniczyła w pracach Zespołu specjalistów nad wdrożeniem w PKP CARGO S.A. rozwiązań przewidzianych w 
przepisach ustaw antykryzysowych, w tym Porozumienia ze związkami zawodowymi w przedmiocie obniżenia wymiaru 
czasu pracowników oraz zawieszenia stosowania postanowień Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy. 
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 “W dniach 17-18 Stycznia 2017 roku miałam przyjemność wzięcia udziału w spotkaniu 
,,Praktyczne Aspekty Prawa Pracy”. Bardzo profesjonalne, przystępne i przede wszystkim praktyczne 
przedstawienie tematów. Podczas spotkania zdobyłam dużo informacji praktycznych i wiedzę, która 
pozwoli mi na bezproblemowe poruszanie się w obszarach mojej pracy. Otrzymałam praktyczne 
wskazówki jak zachować się w obliczu problemu mobbingu, jak temu przeciwdziałać. Sposób 
prowadzenia spotkania był niezwykle interesujący a uczestnicy mieli możliwość aktywnego 
uczestniczenia w spotkaniu. Nabyta wiedza zdecydowanie przyda mi się w codziennej pracy. 
Przedstawione tematy były bardzo ciekawe i pozwoliły usystematyzować moje spostrzeżenia. 
Spotkanie wzbudziło we mnie optymistyczne nastawienie do negatywnych sytuacji, otworzyło na 
nowe sposoby prezentowania problemów. Wystąpienia prelegentów były bardzo interesujące                           
a sposób przekazania informacji na najwyższym poziomie”.
Monika Brzezińska, HARIBO Sp. z o.o.

 “Chciałam podziękować za profesjonalną organizację spotkania “Prawo Pracy”, które odbyło się w 
Warszawie. Dzięki temu, że uczestniczyli w nim przedstawiciele firm o różnych profilach działalności, 
mogliśmy poznać różny sposób załatwianie spraw z szeroko rozumianym prawem pracy. Poznaliśmy też 
różne role służb HR oraz działania korygujące w celu doskonalenia procesów w firmie. Spotkanie dało 
możliwość networkingu, wymiany doświadczeń oraz nawiązania nowych kontaktów zawodowych. Warto 
również dodać, że szkolenie zostało bardzo dobrze przygotowane od strony administracyjnej- gratulacje 
dla zespołu BMS Polska. Życzę dalszych sukcesów i mam nadzieję, że spotkamy się wkrótce na kolejnym 
spotkaniu.”
Ewa Ciszewska, GRUPA EUROCASH

Referencje

B
U

SI
N

ESS

 

ME D I A

 

S O LUTIO
N

S

9:00  ROZPOCZĘCIE SPOTKANIA, SESJA NETWORKINGOWA 

Jak przygotować się i  przeprowadzić proces 
Zwolnień Grupowych / Negocjacje z ZOZ.
•Na co musimy zwrócić uwagę 
przygotowując się do procesu Zwolnień 
Grupowych.
•Przygotowanie niezbędnych informacji i 
danych do Zawiadomienia dla ZOZ odnośnie 
rozpoczęcie procesu ZG.
•Ustalenie strategii Negocjacji.
•Jakie są korzyści z zawarcia Porozumienia z 
ZOZ vs Regulamin Zwolnień Grupowych.
Marta Lewandowska-Wróż, HR Manager – 
Skanska S.A.

Przerwa na kawę.

Jak nie dopuścić do zwolnień grupowych 
pracowników?
•Czy zwolnienia grupowe to jedyne 
rozwiązanie w sytuacji problemów 
ekonomicznych Pracodawcy?
•Prawne możliwości ograniczenia kosztów 
pracowniczych.
•Współpraca z przedstawicielami 
pracowników.
•Wskaźniki sukcesu.
Jakub Murszewski, Radca prawny, 
Compliance Officer – Decathlon

9:15 Przerwa na kawę.

Związki zawodowe w projekcie 
reorganizacyjnym – partner czy 
antagonista?
•Francuskie podejście do związków 
zawodowych w grupie Danone a projekty 
reorganizacyjne w polskich realiach, na 
przykładzie zamknięcia fabryki Danone w 
Warszawie. 
•Jak przygotować się do negocjacji z 
partnerem społecznym przed dużym 
projektem reorganizacyjnym.
•Dynamika negocjacji a aktywne 
zaangażowanie związków zawodowych w 
proces reorganizacji.
•Jak wyważyć pakiety reorganizacyjne – czy 
należy dać rybę, czy wędkę.
•Kluczowe wnioski po przeprowadzonym 
projekcie.
Marzena Popowska, Kierownik Działu Kadr i 
Płac i Mobilności Międzynarodowej Europa 
Centralna i Kraje Nordyckie – Danone S.A.

Przerwa na lunch.

10:00

11:00 Instrumenty restrukturyzacji zatrudnienia 
w firmie.
•Restrukturyzacja – paradygmat 
współczesnego zarządzania.
•Prawo pracy a restrukturyzacja 
zatrudnienia.
•Rozwiązania praktyczne.
Dr Krzysztof Hus, Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Kapitałem Ludzkim - 
Węglokoks S.A.

Planowane zakończenie spotkania, 
wręczenie certyfikatów, wymiana 
wizytówek

Kultura organizacyjna a relacje ze stroną 
społeczną.
•Kiedy powstają Związki Zawodowe?
•Jak menedżerowie postrzegają Związki 
Zawodowe.
•Kluczowa rola kultury organizacyjnej i 
zarządzania przez wartości.
•Zmiana kultury organizacyjnej i jej wpływ na 
współpracę ze stroną społeczną.
•Od „stron” w dyskusji do „partnerów” w dialogu 
– czy możliwa jest zmiana klasycznych ról? Case 
study Sempertrans Bełchatów sp. z o.o.
Marcin Pomianowicz-Bartkowiak, Head of HR 
and Administration STB – SemperTrans 
Bełchatów sp. z o.o.

Przerwa na kawę.

Trudności oraz szanse w relacjach pomiędzy 
pracodawcą a pracownikami i stroną 
związkową wynikające z zawarcia 
porozumienia w trybie art. 15g ust. 11 Tarczy 
Antykryzysowej, w przedmiocie obniżenia 
wymiaru czasu oraz zawieszenia stosowania 
postanowień Zakładowego Układu 
Zbiorowego Pracy.
•
•
•
Jadwiga Sołtysek, Radca Prawny
Biuro Obsługi Prawnej i Nadzoru 
Właścicielskiego – PKP Cargo S.A.

Przerwa na kawę.

ŚRODA | 21 października

14:00
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